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Επενδύσεις

Άρθρο 68

Επενδύσεις

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους 
όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για 
την ΚΓΠ.

1α. Όταν μια επένδυση κινδυνεύει να έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
προηγείται της απόφασης για την 
επιλεξιμότητά της για στήριξη από το 
ΕΓΤΑΑ, εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για το συγκεκριμένο είδος 
επένδυσης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των ειδικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6. Η στήριξη στον 
τομέα της δασοκομίας βασίζεται σε σχέδιο 
διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο μέσο.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
χορηγούν στήριξη μόνο για παρεμβάσεις 
αυτού του τύπου για ενσώματες ή/και 
άυλες επενδύσεις, μεταξύ άλλων υπό 
συλλογική μορφή, οι οποίες συμβάλλουν 
στην επίτευξη των συναφών ειδικών 
στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6. Η 
στήριξη στον τομέα της δασοκομίας 
βασίζεται σε σχέδιο διαχείρισης δασών το 
οποίο περιλαμβάνει την απαίτηση 
φύτευσης ειδών προσαρμοσμένων στα 
τοπικά οικοσυστήματα, ή ισοδύναμο μέσο 
στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος το 



AM\1216049EL.docx PE658.380v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

οποίο καθορίζεται από το κράτος μέλος.
2α. Τα κράτη μέλη διαθέτουν 
τουλάχιστον το 30 % της στήριξης που 
αναφέρεται στο παρόν άρθρο σε 
επενδύσεις για περιβαλλοντικούς και 
κλιματικούς σκοπούς που συμβάλλουν 
στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ).Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν προτεραιότητες για τις εν 
λόγω επενδύσεις μέσω υψηλότερης 
στήριξης, αξιολόγησης υψηλότερης 
βαθμολογίας και άλλων αντικειμενικών 
κριτηρίων με παρόμοιο αποτέλεσμα.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θέσουν 
σε προτεραιότητα τις επενδύσεις που 
πραγματοποιούν οι νέοι γεωργοί, βάσει 
του παρόντος άρθρου. 

3. 3.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον των κατωτέρω:

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των 
επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγορίες 
δαπανών, συμπεριλαμβανομένων 
τουλάχιστον των κατωτέρω:

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

α) αγορά δικαιωμάτων γεωργικής 
παραγωγής·

β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης· β) αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης·

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

γ) αγορά γης με εξαίρεση την αγορά 
γης για διατήρηση του περιβάλλοντος, ή 
αγροτεμάχια που αγοράζονται από νεαρούς 
γεωργούς με χρηματοπιστωτικά μέσα·

δ) αγορά ζώων, μονοετών φυτών και 
τη φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από 
την αποκατάσταση του γεωργικού ή 
δασικού δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

δ) αγορά ζώων, με εξαίρεση εκείνα 
που αντικαθιστούν μηχανήματα για 
σκοπούς διατήρησης τους τοπίου και για 
προστασία από μεγάλους θηρευτές.

δ α) αγορά μονοετών φυτών και τη 
φύτευσή τους για σκοπούς εκτός από την 
αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού 
δυναμικού μετά από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά 
φαινόμενα·

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 

ε) τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων 
που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
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επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 
εγγύηση∙ στ)

επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών 
εγγύηση∙ 

στ) επενδύσεις στην άρδευση που δεν 
συνάδουν με την επίτευξη της καλής 
κατάστασης των υδάτινων συστημάτων, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της 
άρδευσης που επηρεάζει συστήματα των 
οποίων το καθεστώς έχει οριστεί ως 
λιγότερο από καλό στο σχετικό σχέδιο 
διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού·
ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης·

ζ) επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
που δεν αποτελούν μέρος στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης· Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ειδικές 
εξαιρέσεις για επενδύσεις σε ευρυζωνικά 
δίκτυα, όταν προβλέπονται σαφή 
κριτήρια που διασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα με στήριξη που 
παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της 
Ένωσης·

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η) επενδύσεις στη δενδροφύτευση που 
δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των 
δασών, όπως περιγράφονται στις 
πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για την δενδροφύτευση και την 
αναδάσωση.

η α) επενδύσεις που δεν συνάδουν με τη 
νομοθεσία για την υγεία και την καλή 
μεταχείριση των ζώων ή με την οδηγία 
91/676/ΕΟΚ. 
η β) επενδύσεις στην παραγωγή 
βιοενέργειας που δεν συνάδουν με τα 
κριτήρια αειφορίας της οδηγίας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Τα στοιχεία α), β), δ) και ζ) του πρώτου 
εδαφίου δεν ισχύουν όταν η στήριξη 
παρέχεται μέσω χρηματοπιστωτικών 
μέσων.

Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) έως 
η) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις για τις 
νησιωτικές περιοχές, 
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συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, ώστε να 
αντιμετωπίζονται τα μειονεκτήματα που 
συνδέονται με τον νησιωτικό και 
περιφερειακό χαρακτήρα τους.

4. 4.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση 
στο ανώτατο ποσοστό του 75 % των 
επιλέξιμων δαπανών.

Τα κράτη μέλη περιορίζουν την ενίσχυση 
στο ανώτατο ποσοστό του επιλέξιμων 
δαπανών που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΧα α.

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να 
αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης μπορεί να 
αυξηθεί για τις ακόλουθες επενδύσεις:

α) δενδροφυτεύσεις και μη 
παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται 
με τους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και 
στ)·

α) δενδροφυτεύσεις, δημιουργία 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων και μη 
παραγωγικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένου του αναδασμού, 
που συνδέονται με τους συγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους 
που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχεία δ), ε) και στ)·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

β) επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες 
στις αγροτικές περιοχές·

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού μετά 
από φυσικές καταστροφές ή καταστροφικά 
γεγονότα και επενδύσεις για τη λήψη των 
κατάλληλων προληπτικών μέτρων στα 
δάση και το αγροτικό περιβάλλον.

γ) επενδύσεις για την αποκατάσταση 
του γεωργικού ή δασικού δυναμικού που 
έχει καταστραφεί μετά από πυρκαγιές και 
άλλες φυσικές καταστροφές ή 
καταστροφικά γεγονότα, 
συμπεριλαμβανομένων καταιγίδων, 
πλημμυρών, παρασίτων και ασθενειών, 
καθώς και αποκατάστασης δασών μέσω 
εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, και 
επενδύσεις για τη λήψη των κατάλληλων 
προληπτικών μέτρων στα δάση και το 
αγροτικό περιβάλλον, καθώς και 
επενδύσεις για την προστασία της υγείας 
των δασών·
γ α) επενδύσεις σε καινοτόμους τεχνικές 
και συστήματα παραγωγής που 
συμβάλλουν ταυτόχρονα στους στόχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 α), β), δ), ε) και στ)·
γ β) επενδύσεις για την προστασία των 
κοπαδιών από τη θήρευση·
γ γ) επενδύσεις σε εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και περιοχές με φυσικούς 
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περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
ορεινών και νησιωτικών περιφερειών·
γ δ) επενδύσεις σχετικές με την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Or. en


